
no. االسم

1 ي 0511-أحمد سعود محمد المطير

2 0511-احمد عبدالرحمن مبارك ابراهيم الشطي

3 0511-أريام عبدهللا سلطان

4 1212-أسماء احمد مصبح الخياط العازىم

5 0511-أسماء بدر عبداللطيف الروي    ح

6 0511-أسماء محمد سماح الشمرى

7 0511-اسيل محمد عبدهللا صقبان صبار

8 1100-أطياب رائد ابراهيم محمد الوسمي

9 1212-افنان عبد العزيز عبدالسالم ابراهيم النجار

10 1212-آالء فهد عبدالصاحب الربيعه

11 0511-الجوري خلف منور العارضى

12 ي  الزعاب 
ى 0511-الزينة اسامة حسير

13 0511-السيد عبد العزيز مؤيد السيد يوسف الرفاىع

14 ى 0511-ألماس نايف سعد المطير

15 0511-الهتون عيىس علي محمد االنصاري

16 هان الشمري 1212-امنة صالح الشر

17 ى عل الشط 0511-أمينه حسير

18 1212-أنوار أنور اليتاىم

19 0511-أنوار نارص الدلك

20 1212-آيات موىس عبد المحسن المهنا

21 ي عوض الظفير 0511-ايالن فايز منشر

22 0511-ايمان عادل مطر العدوابى

23 0511-بدر اسامه معروف قاسم

24 ى المحيسن 0511-بدر عبد هللا حسير

25 اح 0511-بدريه بشار أحمد الشر

26 1212-بشاير ابراهيم محمد يوسف الكندري

27 ى 0511-بشاير عبيد حمود عايد المطير

28 0511-بلقيس عبد المجيد عباس جوهر شهاب

29 0511-تاال قتيبة حمادة

30 0511-تركي عادل محماس العتيب 

31 0511-جاسم احمد عبد السالم

32 1100-جاسم موىس محمد الصليل

33 1100-جمانه احمد سعد عبد هللا

34 ي
1100-جمانه أحمد عيىس النق 

35 0511-جنان سليمان صالح السويلم

36 ي 1212-جبى مسيلم حسن الظفير

37 1100-جود صالح  أحمد عثمان الحميدي

38 0511-جود طارق القمالس

39 0511-جود عالء اكروف

40 1100-جوري عايد داهوم الرشيدي

41 0511-حسن سالم فرحان مشاي عويد

42 ى ى صي  ى حسير ى صي  1100-حسير

43 ى طالل مظفر 1212-حسير

44 1100-حصه محمد عيىس الفيلكاوي

45 1212-حصه نارص علي ابراهيم المناىعي

46 0511-حال مشعل تركي دبوس الدبوس

47 0511-حمد محمد حمد السالم

48 0511-حنان سلمان طاىم الهاجرى

49 0511-حور عبد العزيز علي الحسينان



50 0511.-خالد جاسم محمد مبارك الفهاد 

51 0511-دارين حمد بداح العجمي

52 0511-دارين ماهر بوطيبان

53 0511-داليا عيىس عبدالرسول القالف

54 0511-داليا محمد هاشم العلي

55 0511-دانة بدر الماص

56 1100-دانه صالح فالح العازىم

57 1212-دانه عبدهللا الكندرى

58 1100-دانه نهر جدوع النمالن

59 1212-دانيه طارق عبدالمحسن عبدالعزيز السهلي

60 0511-دانيه طالل احمد عبدهللا الصالح

61 0511-دالل جواد اسد اكي 

62 ى الكندري 1100-دالل خالد حسير

63 1100-دالل خالد عبدالرحمن العوضى

64 0511-دالل عبدهللا ناىسر فهد العجم

65 1100-دالل ماجد سعود الختالن

66 1100-ديما فهد وعالن اللميع

67 1100-ديما فهيد راشد الهاجرى

68 0511-ديما يوسف الحميدي ضيف هللا القحص

69 1100-ديمة براك مبارك المبارك

70 0511-ديمه جاسم زمان

71 ي 0511-رتاج طالل سليم العتيب 

72 0511-رتاج محمد سالم القريدي الرشيدي

73 0511-رتاج هابى حسن عل كرم حيدر

74 ي
1100-رتاج يوسف عبدالحميد العوضى

75 0511-رحب سالم دهش غنيم الرشيدي

76 0511-رحب طارق عبدالمحسن احمد الدويسان

77 0511-رزان حمد علي خالد الطاحوس

78 ان 0511-رزان محمد عبدهللا الجير

79 0511-رغد عذال صالح العاكول

80 جس 0511-رناد فهد يوسف الي 

81 ى ى 1100-رهف طالل محمد مشعل العيى

82 1212-روان فرج محمد فرج طالب بخش

83 0511-ريان أنور خالد الدويله

84 1100-ريم سند عبدهللا العجمي

85 ي ى 1100-ريما بدر عوض العيى

86 ي ى 0511-زمزم صالح عبدهللا العيى

87 0511-زهراء عبد الوهاب حامد اكروف

88 0511-زهراء عل راضى المطرود

89 1212-زهراء يارس احمد حاجيه

90 0511-زين خالد فيصل الخالد

91 0511-زينب صالح جاسم الفضل

92 ى اكي  0511-زينب عل حسير

93 ى القالف 1100-زينب علي حسير

94 0511-زينب عمار عبود المنصور

95 0511-زينب فالح محمد داهم

96 1100-زينب محمد صالح مرادى

97 0511-ساره ابراهيم راشد عبدهللا الرشدان

98 ي 1100-ساره أحمد عقيل المطير

99 ي 0511-ساره خالد نعيس حمود مرزوق المطير



100 ى المؤمن 1100-ساره عالء حسير

101 1212-ساره علي فاضل محمد المشي

102 0511-سارة فضل الفضل

103 0511-ساره مشعل عبدهللا الفارس

104 0511-سج  نارص ابراهيم الشطي

105 1100-سديم اسامه سليمان المبارك

106 0511-سعود خالد عبد اللطيف المزيد

107 كيت ى الي  0511-سفانه هشام خالد حسير

108  العازىمي
ى 1212-سلم أحمد حسير

109 ي 1100-سلم عبد هللا فالح المطير

110 1100-سنا عبدالباسط محمد الزعب 

111 0511-سندس عبد الرحمن العبيد

112 ي ى 0511-سهام احمد عايف العيى

113 0511-سيد حبيب وحيد حبيب سيد حسن

114 يفه قصي نارص العامر 1100-رسر

115 0511-شهد أحمد عجيل الخالدي

116 ي
0511-شهد عمار  عيىس  عبد هللا  علي  بن نجى

117 1100-شهد مشارى صالح السبيعي

118 0511-شهد منصور مسفر العجم

119 1100-شوق بسام شايع المفلح

120 0511-شوق محمد عبدهللا الزير

121 ي 1100-شيخه نواف مسلط العتيب 

122 1100-شيخه يوسف عبدالعزيز المحمود

123 ين عل السيد محمد بهبهابى 0511-شير

124 ي 0511-ضاري صالح شباب الحرب 

125 1100-ضج خلف ترك الرشيدى

126 ي نارص العيىس
1100-ضى

127 0511-طالل وليد محمد العوضى

128 0511-طيبه يوسف علي الكندري

129 1100-عائشه سعد عبد الرحمن الزامل

130 1100-عائشه عبدالعزيز مال هللا الشهاب

131 ي 1100-عاليه خلف عبد الهادي الزعب 

132 1100-عاليه محمد علي المري

133 ي 0511-عاليه نارص جهيم المطير

134 1212-عايده عمار عل جاوىل

135 0511-عبد العزيز مساعد مطلق بو سمرى

136 0511-عبد هللا  يوسف منصور أبو لبقة

137 0511-عبد هللا مشعل عيىس بندر

138 0511-عبدالرحمن ابراهيم رفعت فارس

139 0511-عبدالرحمن أحمد عبدهللا القنيص

140 ى ى 0511-عبدهللا محمد عبدهللا حريش العيى

141 ي ى 0511-عبدهللا محمد فرحان العيى

142 ي ى 0511-عبدالوهاب فواز العيى

143 ي 1100-عروب عل سعد المطير

144 0511-علي خالد علي الشهاب

145 زا عبدالرضا 1212-علي سالم مير

146 ي 0511-علي عبدالحميد أحمد سناسير

147 ي 0511-علياء علي فراج الركيب 

148 0511-غادة سعود نومان الخالدي

149 0511-غاليه خالد عل عبدهللا النجار



150 0511-غاليه عبد الرحيم كلندر

151 0511-غايه عبدالوهاب نارص بوعركي

152 1100-غدير عجيل مزيد الحسيبى

153 ى 1100-غزالن عبد الرحمن نايف المطير

154 0511-غال سعد عبد هللا محمد الشمري

155 0511-فاروق فوءاد ابراهيم رضوان

156 1212-فاطمه ابراهيم عبدهللا علي

157 0511-فاطمه أسامه عبدالعزيز الراشد

158 0511-فاطمه الزهراء طه الخرس

159 0511-فاطمه عبد العزيز رشيد الكاظمي

160 1212-فاطمه عل كاظم الخياط

161 0511-فاطمه علي كرم شهاب

162 ي
0511-فاطمة عمار الحسيبى

163 0511-فاطمه فهاد محمد العجمي

164 1212-فاطمه مشعل فهد العازىمي

165 0511-فاطمه مصطقى ابوالحسن الهاشم

166 0511-فاطمه وليد خالد عبد هللا

167 ي 1212-فرح طارق راشد المحيلب 

168 1100-فهاد مشعل سهو الخالدي

169 0511-فواز صالح عبدالوهاب يوسف الحمود

170 ي
1100-فوز احمد صقر الميموبى

171 ي ى 1212-فوز جالل هادي العيى

172 1100-فوز سعد مبارك العازىم

173 1100-فوز محمد يوسف اليوسف

174 ي ي معمر اكليفيخ المطير
ى
1100-ف

175 ى عبد هللا الكندري 0511-كنده حسير

176 0511-لطيفه خالد ماطر هديب

177 0511-لم يوسف عبد هللا السميط

178 0511-لورا بندر سماح الرشيدي

179 1100-لولوه بدر محمود شمس الدين

180 ى ى 1100-لولوه ثامر صقر حمدان العيى

181 0511-لولوه علي حمد الرميح

182 0511-لولوه ماجد نارص الغمالس

183 1100-ليان فيصل بداح محسن العجم

184 ي 1100-ليان فيصل مشاري المطير

185 0511-ليل جابر عوده الشمرى

186 0511-ليل خالد عل النجار

187 0511-محمد احمد جعفر غلوم جعفر

188 1100-محمد سعد احمد العبيد

189 ي ى 0511-محمد مبارك وتيد حدران العيى

190 ى ى المشر 0511-محمد هيثم حسير

191 ي
0511-مرام سعد أحمد عبداللطيف الموىسي القحطابى

192 1100-مرح نارص عبدهللا النارص

193 0511-مريم أحمد نبيل عبدهللا البدر

194 0511-مريم بدر فرحان العازىمي

195 0511-مريم حمد عيد المنصور

196 0511-مريم عبد هللا عباس هالل محمد

197 1100-مريم عبدالرضا عبدهللا الحرز

198 1212-مريم فهد عبدالرحمن عبدالوهاب البناى

199 0511-مزن عبداللطيف محمد مطلق العصيمي



200 0511-مساعد بدر مساعد الساير

201 1100-مالك سعد سعود العضيله

202 1212-مالك عبد الرحمن محمد عبد الكريم

203 ي 0511-منار طالل عيد العتيب 

204 0511-منار عيىس محارب الفضل

205 0511-منار محمد عبدهللا صقبان صبار

206 ى الفيلكاوي 1100-منال فيصل محمد يعقوب حسير

207 0511-مناير جاسم عبد هللا السداح

208 ه خالد عبدهللا المتلقم 0511-منير

209 ي ه محمد ضيف هللا المطير 1100-منير

210 ه مشعل صالح السهل 0511-منير

211 ي
1100-مها حمد حمدان زيد الديحابى

212 ي ي عبدالرزاق مضجي الضفير
0511-موضى

213 ي ي فهد صياح الركيب 
1212-موضى

214 ى ى ي محمد فرحان العيى
1100-موضى

215 0511-ىمي محمد عبدالعزيز الروىمي

216 0511-نجد سيف عبدالهادى العتيب 

217 0511-نجالء وليد عبدهللا الهمالن

218 0511-نرجس مسعود محمد آل رشيد

219 0511-نسيمه عادل محمد النعيمي

220 0511-نشوة حامد عجيل الخالدى

221 1100-نور عبداللطيف حمود مالك الصباح

222 1100-نور عبدالمحسن عبدالرحمن جاسم الحسن

223 ي 1100-نور نارص نايف العتيب 

224 ى 0511-نور يوسف سليمان السنير

225 ي 0511-نورا زيد ماجد الظفير

226 ي 1212-نوره عسكر فالح المطير

227 ى 0511-نوره ماجد صالح الضفير

228 0511-نورة يوسف محمد البشر

229 0511-نوريه عبدالرحيم عبدالكريم العوضى

230 ي 1212-هاجر بندر شباب المطير

231 ي ى 0511-هاجر صالح عبدهللا العيى

232 0511-هدى هشام يوسف الحنيان

233 0511-هناي سعود عيىس عبد الصمد الكندري

234 1100-هند عامر محمد العجمي

235 0511-هند محمد عبدهللا الرشيدي

236 1212-هيا عصام عبد العزيز عبد هللا العصيم

237 0511-هيا فوزي علي المانع

238 1212-هيا محمد فالح الدلق

239 0511-يارا محمد جاسم راشد األستاد

240 ي 0511-يارا مشعل نارص المطير

241 ى محمد األستاذ ى محمود حسير 0511-ياسمير

242 1100-يوسف خليفه عبد الوهاب بهمن

243 0511-يوسف عامر جراغ

244 ى الصايغ 0511-يوسف عل حسير


